
 الرحيم الرحمن هللا بسم

 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْالً سَدِيداً)
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 النقشبندية ةالطريق رجال جيشل الرسمي الناطق تصريح

 خارطة وتغيير األساسية مكوناته من قالعرا وتفريغ نيللعراقي القسري التهجير بصدد

 والديمغرافية السياسية لمنطقةوا العراق

 

 األبي العراقي الشعب أيها

 اإلسالمية العربية أمتنا أبناء يا

 اجمع العالم في االحرار أيها

 

 جوانب بعض الى تطرقو العراق في هامراسل من مستقاة اخبارا ً اإلخبارية الفضائية القنوات احدى لتقتنا

 هيو لجيشنا زورا ونسبها الصحة عن وعارية دقيقة غير ا ًأمور ذكرو للعراقيين القسري التهجير جريمة

 الوطني الجيش هذا نزاهة عن وقومياته اطيافه بكل العراقي شعبنا عرفه الذي الواقع عن البعد كل بعيدة

 :االتي نبين الصدد وبهذا ،يليق ال مما اليه ينسب عما وترفعه

 وحذرنا خطيرة وانحرافات تخرصات من العراقية الساحة في يدور مما جيشنا موقف ابين وان سبق .1

 خالل من المواقف هذه على تفصيليا االطالع للمتتبع ويمكن ذلك وخطورة مغبة من الدولي المجتمع

 االنترنت شبكة على لجيشنا الرسمي الموقع

 األساسية مكوناته من العراق تفريغل القسري وتهجيره شعبنا مكونات من مكون أي استهداف أن نرى .2

 العراق أعداء ينفذها خارجية أجندات وراءه لمنطقةول للعراق والديمغرافية السياسية ةخارطال وتغيير

 . المباركة ناشعب ثورة واحباط األوراق خلطل تسعى والتي العميلة الطائفية الحكومة مليشيات أيدي على

 وتغيير األساسية مكوناته من العراق وتفريغ للعراقيين القسري التهجير أنواع كل جيشنا يرفض .3

 .والديمغرافية السياسية والمنطقة العراق خارطة

 وقومياتهم معتقداتهم مختلف على العراقيين لجميع السلمي والتعايش المواطنة بحقوق يؤمن جيشنا .4

 .تمييز بال ومناطقهم وانتماءاتهم

 ومكوناته، العراقي الشعب أطياف جميع من هومنتسبو ابقالس الوطني العراقي للجيش امتداد هو جيشنا .5

 الذين يوالصابئ وااليزيدي المسيحي وفيه ،يوالتركمان يوالكرد يالعرب وفيه ،يوالشيع يالسن ففيه

 . التبعية من وتخليصه العراق تحرير يريدون

 وليس لبشرا حياة في معتبر عمل منهج والتصوف الصوفية، الطرق إحدى هي النقشبندية الطريقة .6

 الحي والضمير الحسنة واألخالق القلب صفاءب تعتنيو متزنة معتدلة طريقة وهي ، معينة لطائفة حكرا

 طريقة بكونها اتسمتو ، والسالم والمحبة خيرال إلى تدعوو الناس جميع مع الصافية الطيبة والمعاملة

 المذاهب مختلف إلى ينتمون من وفيها ،يوالتركمان يوالكرد يالعرب فيهاف ، الصادقين الناس



 غير ال التعريف ألجل منها اسمه واقتبس الطريقة هذه رحم من انبثق جيشناو ، المعتبرة اإلسالمية

 من بد ال غيره عن تمييزه يتطلب ما الن الطائفية الحكومة انشأته الذي الطائفي الجيش عن لتمييزه

 او الزبيدي او الكوفي مثال فيقال حرفة او قبيلة او مدينة الى انتسب كمن وهو ، مغاير باسم له تعريف

 جامعة) فمثال به، محصور معنى في تتقوقع أنها معين باسم مدرسة تسمية يعني ال كذلكو النجار،

 عراقي طالب أي تستقبل هي بل بغداد من الطلبة على تقتصر أنها االسم بهذا تسميتها يعني ال( بغداد

 للتعريف هي انما ةتسميال هذه نا حيث وديانته، ومذهبه وطائفته وقوميته محافظته عن النظر بغض

 .وغيرها والمؤسسات العبادة دور أسماء وكذلك ، بغداد ألهل احصر توليس

 امعبج العراقيين لكل وطني جيش هو بل مناطقيا ً وال مذهبيا ً وال عنصريا ً وال طائفيا ً ليس انجيش .7

  .الواحد والمصير الواحد الوطن

 العراقيين، كل فيه يشترك أمر وهذا ،والتبعية االحتالل اشكال كل من العراق تحرير هو جيشنا هدف .8

 .المعتدين إال بتاتا العراقيين يستهدف ال جيشناو

 الخارجية االجندات ذات المسميات من مسمى باي تنسيق او ارتباط أي لنا ليسو مستقل الميداني عملنا .9

 طائفيا وشعبا ارضا البلد تقسيم الى والداعية العراقية الساحة في المشبوهة الدولية او اإلقليمية

  .وعنصريا ً

 .كان مسمى أي وتحت قاطعا ً رفضا ً العراق لتقسيم دعوة أي جيشنا يرفض .11

 في وجود لها ليس التي االخبار مروجي بعض من يصدر ما كل على بالرد ملزمين غير نحن .11

 ندعوو والتاريخ الشعب أمام ذلك مسؤولية همنحملو ، بالمناس الوقت يف بالرد بحقنا نحتفظو الواقع

 لخلط داةأ يكونوا لئال جيشنا أخبار نقل في الدقة تحري إلى وغيرهم اإلعالميين من المعنيين جميع

  .التاريخية المرحلة هذه في سيما ال العراق أعداءو الطائفية الحكومة روجهات وغايات ألهداف األوراق

 

 الطائفية اشكال كل من البلد تحرير طريق في قدما المضي على العراقي شعبناو ورسوله هللا نعاهد

 والمساواة العدلو الحرية وتحقيق وامنه وسيادته واستقالله وحدته يضمن بما والتبعية والعنصرية

 .التوفيق ولي وهللا ورفاهيته العراقي شعبنا واسعاد
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